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NT172
ทวัรญ์ปีุ่ น เกาะควิช ูฟคุโุอกะ คมุาโมโต ้6 วัน 4 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

Monte Hermana Fukuoka  , JAL City Miyazaki  , ASO PLAZA HOTEL

ฟคุุโอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ู- นงัรถไฟชนิคนัเซน - KIRINO KURA BREWERY - มยิาซากิ
ศาลเจา้ยโูดะ - ซนัเมสเสนชินินั - เกาะเอโอชมิา่ - โอนโินะ เซ็นตะคุอติะ - ปราสาทคุมาโมโต้

ยมูะกุเซะ - ครซัซ ี- หบุเขาทาคาชโิฮ - คุมาโมโต ้- ทุง่หญา้คุซะเซนร ิ- อสิระชอ้ปปิง เดนิเลน่ชมเมอืง 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทฯีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ฟคุโุอกะ - ศาลเจา้ดาไซฟ ู- นงัรถไฟชนิคนัเซนสู ่คมุาโมโต ้- KIRINO KURA BREWERY - มยิาซากิ

00.50 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟคุโุอกะ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 8106 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

08.20 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงฟคุโุอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีดุบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น เป็นเมอืงศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณชิย์
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผา่นการตรวจตราหนังสอืเดนิทางและพธิกีารศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

ออกเดนิทางสู ่ตําบลดาไซฟ ุทมีอีนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรเ์หลอือยู่ใหช้มมากมาย

นําทา่นชม ศาลเจา้ดาไซฟ ูวัดชนิโตเกา่แก ่และมชีอืเสยีงทสีดุ สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA
เป็นทสีถติของเทพเจา้แหง่ความรู ้จงึมนัีกเรียนนสิตินักศกึษามากราบไหวข้อพรเพอืการศกึษา
ชาวญปีุ่ นทไีปนมัสการขอพรนันจะตอ้งมพีธิกีารตังแตล่า้งมอืในบอ่น ้าํใหส้ะอาด จากนันก็จะใชเ้หรียญ 5 เยน ซงึมรีูตรงกลาง
โยนลงไปตรงบอ่ดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมอืไหว ้พรอ้มกับตบมอื 3 ครังแลว้กม้ลงกราบ เป็นอันเสร็จพธิี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญปีุ่ น

12.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สถานฮีากาตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี

13.00 น.
เดนิทางถงึ สถานฮีากาตะ

13.18 น.
ออกเดนิทางสู ่สถานชีนิ ยตัสชึโิระ เมอืงคมุาโมโต ้โดย รถไฟชนิคนัเซน
เป็นรถไฟความเร็วสงูชนันําของโลกทเีชอืมระหวา่งเมอืงตา่งๆในญปีุ่ น แลน่ดว้ยความเร็วประมาณ 300 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง

14.00 น.
เดนิทางถงึ สถานชีนิ ยตัสชึโิระ เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามร่มรืน และเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญสมัยสงครามกลางเมอืงของญปีุ่ น
(ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประตสููอุ่ทยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตัีงของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

จากนันเชญิทา่นชอ้ปปิง ณ KIRINO KURA BREWERY

17.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมยิาซาก ิตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องภมูภิาคควิช ูเป็นจังหวัดทหัีนออกสูท่ะเลตังแตท่ศิเหนือทแีหลมฮวิกะ
ยาวเป็นชายฝังทะเลทางตะวันออก จรดทางใตท้แีหลมโทอ ิทางตะวันตกเป็นทรีาบสงูและขนุเขา
เป็นเมอืงทา่ทางตะวันออกเฉียงใตท้เีป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ และการทอ่งเทยีวทสํีาคัญ “ใชช้วีติอย่างสบายๆ”
คอืคําพดูทบีรรยายความเป็นชาวเมอืงมยิาซาก ิเมอืงททีา่นสามารถทงิชวีติประจําวันยุ่ง  ๆและมาใชช้วีติอย่างชา้ๆ

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์

ทพีกั
JAL City Miyazaki หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศาลเจา้ยูโดะ - ซนัเมสเสนชินินั - เกาะเอโอชมิา่ - โอนโินะ เซ็นตะคอุติะ - ชอ้ปปิง AEON

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงนชินินั ทางตอนใตข้องจังหวัดมยิาซาก ิเมอืงแนวชายฝังทะเลตอนใต ้

นําทา่นชม ศาลเจา้ยูโดะ อยู่ทชีายฝังทะเลนชินัิน ถูกสรา้งขนึเพอืบดิาของจักรพรรดอิงคแ์รกของญปีุ่ น ศาลเจา้สสีนัสดใสแหง่นี
ถูกสรา้งฝังตัวอยู่ในถ ้าํ รมิหนา้ผาหันหนา้ออกทะเล ทําใหไ้ดว้วิทวิทัศนท์งีดงาม
ซงึมเีรืองเลา่วา่จักรพรรดอิงคแ์รกของญปีุ่ นเตบิโตขนึมาจากน ้าํนมทไีหลออกมาจากหนิทมีรีูปร่างคลา้ยเตา้นมภายในถ ้าํ



ทําใหถ้ ้าํนียังมชีอืเสยีงเรืองความรัก การใหกํ้าเนดิบตุร และการแตง่งานดว้ย ภายนอกถ ้าํจะมทีางเดนิรมิหนา้ผาทหัีนหนา้ออกทะเลเป็นแนวยาว
และจะมหีนิกอ้นหนงึทมีเีชอืกผกูเอาไวพ้รอ้มกับถว้ยเซรามคิ ทเีชอืกันวา่ถา้โยนลกูบอล (มขีายทศีาลเจา้) ลงถว้ยไดจ้ะโชคดี
โดยผูห้ญงิจะโยนดว้ยมอืขวา สว่นผูช้ายจะโยนดว้ยมอืซา้ย

11.15 น.
นําทา่นชม ซนัเมสเสนชินินั เป็นสถานททีอ่งเทยีวทสีรา้งขนึมาเมอืไม่นานนัก ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาชนั
ภายในเป็นสวนกวา้งตดิทะเลทมีรีูปปันโมอาย 7 ตัวตังอยู่ สวนแหง่นีเป็นเพยีงแหง่เดยีวในโลกทไีดรั้บอนุญาตจากหมู่เกาะ EASTER ประเทศชลิี
ทเีป็นสถานทดัีงเดมิของรูปปันโมอายใหทํ้าการสรา้งเลยีนแบบได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เกาะเอโอชมิา่ เกาะเล็ก  ๆใกลก้ับชายฝังทะเลของมยิาซาก ิเชอืมตอ่กับแผน่ดนิใหญ่ดว้ยสะพาน ลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว
และเป็นป่าดบิทบึบรเิวณตรงกลางเกาะ ทางเดนิรอบเกาะมรีะยะทางเพยีง 1.5 กม. 

นําทา่นชมหนิยักษ์ โอนโินะ เซ็นตะคอุติะ (Devil's Washboard) ตะกอนจากน ้าํทะเลจากยุคโบราณ ประมาณ 700 ลา้นปีทผีา่นมา
(หนิทรายทแีข็ง และโคลนไดม้กีารทับถมซ ้าํแลว้ซ ้าํเลา่) ถูกคลนืซดัทับถมเป็นเวลานาน ลักษณะซอ้นกันเหมอืนจาน
สามารถเห็นสงิเหลา่นีเป็นระยะทางกวา่ 8 กโิลเมตรจากชายฝังชงิเตา่ถงึคนิชาคจุมิะ 

จากนันนําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้ AEON อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาของใชป้ระจําวันตา่ง  ๆทน่ีาใชใ้นสไตลญ์ปีุ่ นได ้
รวมไปถงึเครืองสําอางแบรนด ์ญปีุ่ นตา่ง  ๆรวมไปถงึเครืองอุปโภค และบรโิภคชอืดังมากมาย ขนมขบเคยีว บะหมกีงึสําเร็จรูป ผงโรยขา้ว
เครืองปรุงสําเร็จรูป ชา กาแฟ เบยีร ์แชมพ ูสบู ่ยาสฟัีน และของใชป้ระจําวันอนื  ๆอกีมากมายไดท้นีี

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร แบบยากนิกิุ

ทพีกั
JAL City Miyazaki หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ยูมะกุเซะ - ครซัซ ี(The Sea of Cross) - หบุเขาทาคาชโิฮ - คมุาโมโต ้- แช่ออนเซ็น

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮวิกะ ตังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมยิาซากิ

นําทา่นชม ยูมะกุเซะ แหลมทยีืนออกไปในมหาสมุทรแปซฟิิก ชายฝังทะเลทนีีเป็นชายฝังแบบเวา้ลกึ
โดดเดน่ดว้ยทางน ้าํทซีบัซอ้นคันกลางระหวา่งหนา้ผา หนา้ผาทนีีมคีวามสงู 70 เมตร และคลนืน ้าํทะเลทซีดัสาดเขา้ทหีนา้ผา
เป็นทัศนียภาพทมีเีสน่หย์งินัก หนา้ผาหนิทเีปลอืยเปลา่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึรอยแยกหนิแบบรูปเสาไดอ้ย่างชดัเจน
รอยแยกหนิรูปเสานีไดก้อ่ตัวขนึเมอืลาวาจากภเูขาไฟระเบดิไดเ้ย็น และแข็งตัว ทมีาของชอื "ยูมะกเุซะ"
เป็นความคดิทมีาจากความจรงิทวีา่หนิทนีีมสีคีลา้ยคลงึกับมา้ ดังนันชอืสถานทนีีจงึเรียกวา่ “ยูมา-โนะ-เซนากะ” (หลังมา้) (คําวา่ ”ยูมา” หมายถงึ
มา้ในภาษาญปีุ่ น) 

นําทา่นชม ครซัซ ี(The Sea of Cross) เป็นบรเิวณพนืทขีองมหาสมุทรทจีะเห็นเครืองหมายไมก้างเขนในทะเลเมอืมองมาจากประภาคาร
แหลมนีเป็นลักษณะของชายฝังทเีวา้ลกึ “รูปไมก้างเขน”
เกดิจากลักษณะภมูปิระเทศทแีคบและถูกกัดเซาะโดยแม่น ้าํทําใหเ้กดิเป็นรูปไมก้างเขนในทะเล
เพราะรูปไมก้างเขนมลัีกษณะคลา้ยกับตัวอักษรคันจขิองญปีุ่ น ? (หมายถงึ “สมปรารถนา”)
จงึเป็นทมีาของเรืองการอธฐิานขอพรททีะเลแหง่นีแลว้จะสมปรารถนา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาทาคาชโิฮ หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่ ทาคาชโิฮะ เป็นหนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงของจังหวัดมยิาซากิ
อยู่ไม่ไกลกับภเูขาไฟอะโซะ ซงึเกดิจากรอยแตกของภเูขาทมีแีม่น ้าํโกคาเซะตัดผา่น2ขา้งจะเป็นหนิสงูชนั



เหมอืนหนา้ผาทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟจนมรีูปร่างคดเคยีวเหมอืนมังกร ซงึจะมนี ้าํตกมนิาอโินทาค ิทสีงูถงึ 17 เมตร อยู่ในชอ่งเขานี
ใหว้วิทสีวยงามทตัีดกันน ้าํตกทไีหลเออืย  ๆลงมาทธีารน ้าํสนี ้าํเงนิอมเขยีว กับความเขยีวขจขีองแมกไม ้และหนิสเีทา

15.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงปากประตอูุทยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตัีงของภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ

ทพีกั
Aso Plaza Hotel หรือเทยีบเทา่

ใหท้า่นได ้สมัผสักบัการอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน จนปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่เนืองกันมาเป็นอย่างดี
และเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซงึเชอืวา่ชว่ยในเรืองการบํารุงการไหลเวยีนโลหติ

วนัท ี5
ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ- ปราสาทคมุาโมโต ้(ดา้นนอก) - ชอ้ปปิงโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต - ฟคุโุอกะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม ทุง่หญา้คซุะเซนร ิซงึอยู่ใกล ้ๆ กับปากปลอ่งภเูขาไฟนากะดาเขะ และภเูขาไฟอะโซะ ในจังหวัดคมุาโมโต ้เมอืมองไปรอบๆ
จะเห็นควันสขีาวทพีวยพุง่ออกมาจากปลอ่งภเูขาไฟนากะดาเขะ เป็นทุง่หญา้แพรรีทอียู่ทางตอนเหนือของ ปลอ่งภเูขาไฟเอโบชดิะเขะ
ทมีทีะเลสาปอันกวา้งขวางอยู่ตรงกลาง พรอ้มกับมา้เป็นจํานวนมากทอียู่รอบ  ๆทะเลสาบ เป็นภาพววิทสีวยงาม และยากนักทจีะหาชม
ไม่วา่จะเป็นทุง่หญา้เขยีวขจใีนฤดรูอ้น หรือหมิะสขีาวทปีกคลมุในฤดหูนาว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามร่มรืนและเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญสมัยสงครามกลางเมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887)
และเป็นเมอืงปากประตอูุทยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตัีงของภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ

นําทา่นชม ปราสาทคมุาโมโต ้(ถ่ายรูปจากภายนอก) ตัวปราสาทตังตระหงา่นอยู่บนเนนิเขากลางเมอืงคมุาโมโต ้
ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิทมีคีวามสวยงาม อายุกวา่ 420 ปี ภายในปราสาทมหีอ้งโถงเป็นทเีก็บสมบัต ิวัตถุมคีา่ รูปภาพปราสาทตา่งๆ
และไดรั้บฉายา ปราสาทดํา สรา้งขนึโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง คโิยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงวัตถุโบราณ 

นําทา่นไปชอ้ปปิง ณ โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต ทนีีเป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซงึอาคารออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นียใต ้
ทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุในภมูภิาคควิช ูใหท้า่นสนุกสนานกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพเิศษสดุ อาท ิAdidas,
Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

18.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฟคุโุอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคม และธรุกจิตา่ง  ๆเมอืงทโีดง่ดังมาจากอุตสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะโอริ
และตุก๊ตาดนิฮากาตะ

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีวของทา่น**

ทพีกั
Monte Hermana Fukuoka หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ฟคุโุอกะ - อสิระชอ้ปปิง เดนิเลน่ชมเมอืง - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



**ตลอดวนัเชญิทา่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืเดนิเลน่ ชอ้ปปิงในยา่นการคา้ตา่งๆ มหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําแกท่า่น**

- ยา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นย่านทเีรียกวา่เป็นหัวใจของเมอืงฟคุโุอกะหรือเกาะควิชเูลยก็ได ้เรียกวา่เป็น Downtown Area
ของเมอืงฟคุโุอกะ โดยในบรเิวณนีจะมรีา้นรวง ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่  ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย
เรียกวา่ถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกันจรงิ  ๆวันเดยีวก็ไม่พอ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแตเ่ครืองใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้แบรนดเ์นม
หนังสอื เครืองสําอางคต์า่ง  ๆรวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

- คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่รมิน ้าํ
ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแหง่นีดว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แหง่
ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโลง่  ๆกวา้ง  ๆมรีูปทรง และสสีนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ
ตรงกลางของคลองจําลองนีจะมกีารแสดงน ้าํพแุสงสเีสยีง ตังแตเ่ปิดจนปิด ทกุ  ๆครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกวา่ 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะในญปีุ่ น
และรา้นมาจากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหารชาตอินื  ๆในราคาทไีม่ไดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก
โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรียกวา่ ราเมน สเตเดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นตา่ง  ๆของประเทศญปีุ่ น
รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรียกวา่ฮากาตะราเมนดว้ย

- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมุงหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุโุอกะ ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร
เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมายประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัว  ๆไป
ทเีด็ดของทนีีคอืรา้นทมีสีนิคา้จากเตา้หู ้มทัีงมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนีี และผลติภัณฑจ์ากเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟคุโุอกะทตีอ้งลอง

- ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้งเดนิทางไปไหนไกล ไปหากันไดท้สีถานี Hakata
ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยู่กับตัวสถานีเลย ตกึนีม ี3 ชนั คอืชนัใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ทชีนั 1
มทัีงโซนทเีรียกวา่ Hakata Souvenir Street บรเิวณนันยังมช็ีอปเล็ก  ๆอกีเพยีบมทัีงขนมหรือของฝากยอดฮติทัวๆไป ไม่วา่จะเป็น ช็อคโกแล็ต
คทิแคทรสตา่ง  ๆชาเขยีวและอนื  ๆอกีมากมาย - หรือจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้...
เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหล้กูคา้คุน้หตูลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคณุลกูคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาตา่ง  ๆถงึ 5
ภาษารวมถงึภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรือทหีลาย  ๆคนเรียกกันวา่ รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อุปโภค-
บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยัดของญปีุ่ น 

หา้มพลาด!! ชอ้ปปิง Lucky BAG (ถุงนําโชค) จากรา้นคา้แบรนดต์า่งๆทจัีดสนิคา้ของเขารวมอยู่ในถุงใบเดยีว และจําหน่ายในราคาพเิศษสดุ
ซงึจะทําเฉพาะในชว่งปีใหม่ระหวา่งวันท ี1-3 มกราคมนีเทา่นัน

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท*ี*

16.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ

19.00 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิ TG 8109 Charter Flight ใชเ้วลาบนิ 5.30 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

23.00 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี24 กันยายน 2562 เวลา 18:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั และประกนัภยัทุกแหง่

• คา่ทพีกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลอนัเนอืงจากอบุัตเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท

• น ้าํหนักกระเป๋า 40 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันธรุกจิ และน ้าํหนักกระเป๋า 30 กโิลกรมั สาํหรบัทนัีงชันประหยัด กรณนี ้าํหนักเกนิจากทกีาํหนด
ทางสายการบนิจะขอเรยีกเกบ็เงนิเพมิ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ปรบัสาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทปิไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการชําระเงนิ

• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจาํ ภายใน 48 ชวัโมงนบัจากการสํารองทนีงั ทา่นละ 10,000 บาท
และกรณุาสง่อเีมลหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนีงั ในกรณเีดนิทางชนัธรุกจิ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 25 วัน

หมายเหตุ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การจราจรตดิขดั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากวา่มกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทังในประเทศและตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์เีหนอืการณค์วบคมุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม

**เมอืทา่นตกลงชําระคา่มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมดแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทงัหมด**
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